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الكرازة باستخدام الحقائق الروحية األربعة
درس  :1مقدمة في الحقائق الروحية األربعة
مقدمة

تشرح هذه السلسلة من الدروس إحدى طرق مشاركة رسالة اإلنجيل مع اآلخرين .وتستخدم هذه الطريقة
مفهوم الحقائق الروحية األربعة التي كتبها بيل برايت لمؤسسة «حياة المحبة» .ويمكن أن تُستخدم هذه
الطريقة لتنظيم ك ارزتنا وهيكلتها ،وهي متاحة في شكل كتيب يستخدم كأداة للك ارزة ،وتتوافر نسخ للطبع في
العديد من اللغات على الموقع  . www.4laws.comتشرح هذه الدروس الحقائق الروحية األربعة وكيفية
استخدامها في حوار لشرح اإلنجيل ودعوة الناس لقبول يسوع المسيح كمخلص لهم .فالمناقشة العملية
تشجع على ممارسة الحقائق المتضمنة في الدرس.

الجمهور المستهدف

الفئة المستهدفة من هذه الدروس هم المسيحيون الجدد ،أو أولئك الذين يريدون تجديد للمعلومات التي
تخص أساسيات المسيحية ،باالضافة إلى أولئك الذين ُيعدون لتدريس الممارسات والمعتقدات المسيحية.
وهؤالء الذين يهتموا بالفكر المسيحي سوف يجدون هذه الدروس قيمة حيث أنها تتصل بالحياة اليومية
وبإختياراتنا التي نقوم بها.
يهتم دليل القائد بمساعدة القائد في إعداد الدرس .يمكن أن تستخدم أفكار هذا الدرس جنبا إلى جنب مع
غيرة الموجودة
الم ّ
الوسائل األخرى لمنهج التلمذة ُ

www.altalmazaalmoghayera.com
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الغرض

مالحظات للقائد

غرض هذا الدرس هو تقديم

يقدم هذا الدرس الحقائق الروحية األربعة كطريقة لمشاركة بشارة اإلنجيل.

الحقائق الروحية األربعة كطريقة

فهي أمر يستطيع المتشاركون حفظه ،أو يطبعون منه نسخة شخصية

لمشاركة بشارة اإلنجيل ،وأسباب

ألنفسهم .وقد ترغب في الحصول على هذه الحقائق في شكل كتيب من

استخدامها.

هيئة «حياة المحبة» ،أو قد تحصل على نسخة باللغة التي تريدها من موقع
أيضا في عمل خطة نموذجية لمشاركة
 .www.4laws.comوربما ترغب ً
الحقائق الروحية األربعة مع آخرين من خالل طريقة تمثيل األدوار في بعض
األحيان خالل هذا الدرس .هذا الدرس هو بمثابة نظرة عامة على الحقائق
األربعة .وسوف تشرح الدروس التالية من هذه الوحدة هذه الحقائق بعمق
وستقترح طرقًا الستخدامها بفاعلية.

مقدمة

اختر أثنين أو ثالث من األسئلة التالية

مؤهل أكثر من ذلك لمشاركة اإلنجيل مع شخص
 هل سبق لك وأن وجدت نفسك في موقف تمنيت فيه أن تكون
ً
آخر؟ ماذا كان من الممكن أن يساعدك؟

 عندما كنت تشارك رسالة اإلنجيل في الماضي ،هل استخدمت خطة ما أو أداة لمساعدتك على تذكر كل
مفيدا لك؟
المعلومات؟ كيف كان ذلك ً

 هل شعرت من قبل بالخجل لتشارك بشارة اإلنجيل؟ ما الذي جعلك تتردد؟
أناسا يحتاجون السماع عن يسوع؟ وما هي األماكن التي تتردد عليها بشكل متكرر،
 ما هي األماكن التي تقابل فيها ً
أو ما هي األماكن التي ستكون جيدة لبدء حديث عن األمور الروحية؟
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ادرس
علم

 مقدمة في الحقائق الروحية األربعة :أنت ال تحتاج مناسبة خاصة لتشارك رسالة اإلنجيل مع شخص ما .فأنت
مستعدا في أي وقت لتذهب وتشارك أو تتحدث مع شخص ما إذا كانت لديك خطة للك ارزة .الحقائق
تستطيع أن تكون
ً
خصيصا لخدمة الطالب ،ويشرح الكتيب إنجيل يسوع المسيح
الروحية األربعة هي كتيب للدكتور بيل برايت عمل
ً

بطريقة بسيطة للغاية يستطيع أي فرد أن يفهمها .فاستخدام هذه الحقائق الروحية كخطة للك ارزة سوف يساعدك لتكون
مستعدا لمشاركة األخبار السارة في أي وقت.
ً
أيضا حقائق روحية تحكم عالقتك مع اهلل .وقد ترغب في حفظ
 فكما توجد قوانين فيزيائية تحكم العالم المادي ،توجد ً
مستعدا في أي وقت.
هذه الحقائق لتكون
ً
 الحقيقة األولى :اهلل يحبك ولديه خطة رائعة لحياتك

ِ
ِ
ب اهلل اْلعالَم حتَّى ب َذ َل ْابَنه اْلو ِح َ ِ
ون لَهُ اْل َحَياةُ
َح َّ ُ َ َ َ َ
¾ ¾ محبة اهلل « -ألََّنهُ ه َك َذا أ َ
يد ،ل َك ْي الَ َي ْهل َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ُ َ
األََب ِدَّيةُ( ».يوحنا )16 :3
َما أََنا فَقَ ْد أَتَْي ُ ِ
ض ُل( ».يوحنا )10 :10
«وأ َّ
ون لَهُ ْم أَ ْف َ
ون لَهُ ْم َحَياةٌ َوِلَي ُك َ
ت لتَ ُك َ
¾ ¾خطة اهلل َ -
¾ ¾عندما تشارك هذا الكتيب ،تستطيع أن تسأل الشخص:
°ماذا يعني المصطح «حياة أفضل» بالنسبة لك؟
°في رأيك ،لماذا ال يختبر معظم الناس تلك الحياة األفضل؟

 الحقيقة الثانية :اإلنسان خاطيء ومنفصل عن اهلل ،لذلك ال يستطيع أن يعرف ويختبر محبة اهلل وخطته لحياته.
طأُوا وأَعوَزهم مج ُد ِ
اهلل»( .رومية  .)23 :3لقد ُخلق اإلنسان لكي يكون في
¾ ¾اإلنسان خاطيء ِ« -إ ِذ اْل َج ِميعُ أ ْ
َخ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
بعيدا ،مما أدى إلى كسر شركته معه .إو�رادة
شركة مع اهلل ،لكن بسبب إرادته المتمردة اختار أن يذهب في طريقه ً
اإلنسان التي تتسم بموقفها المتمرد أو غير المبالي هي دليل على ما يسميه الكتاب المقدس بالخطية.

¾ ¾اإلنسان منفصل عن اهلل « -أل َّ
روحيا عن اهلل .فاهلل
ت» (رومية  .)23 :6اإلنسان منفصل
ُج َرةَ اْل َخ ِطَّي ِة ِه َي َم ْو ٌ
َن أ ْ
ً
قدوس واإلنسان خاطيء ،وتفصل بينهما هوة عظيمة .ويحاول اإلنسان باستمرار الوصول إلى اهلل خالل مجهوداته
الشخصية مثل الحياة الصالحة ،أو األعمال الحسنة أو ممارسة الطقوس الدينية.
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¾ ¾يوضح الشكل السابق أن اهلل قدوس وأن اإلنسان خاطيء وأن هناك هوة عظيمة تفصل بين االثنين مما يجعل من
المستحيل الوصول لذلك اإلله القدوس.
¾ ¾هناك طريقة واحدة فقط لتقليص الفجوة بين اهلل واإلنسان...
 الحقيقة الثالثة :يسوع المسيح وحده هو تدبير اهلل لخطية اإلنسان ،والذي من خالله تستطيع أن تعرف وتختبر
محبة اهلل وخطته لحياتك.

طاةٌ م َ ِ
بدل عناِ .
َجِلَنا( .رومية )8 :5
¾ ¾هو مات ً
يح أل ْ
ات اْل َمس ُ
«ولك َّن اهللَ َبَّي َن َم َحَّبتَهُ لََنا ،ألََّنهُ َوَن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َ َ
َ
ت ِإلَ ْي ُكم ِفي األ ََّو ِل ما قَبِْلتُه أََنا أ َْيضا :أ َّ ِ
ب
َج ِل َخ َ
ات ِم ْن أ ْ
يح َم َ
¾ ¾هو قام من األموات« .فَِإَّننِي َسلَّ ْم ُ
ط َاي َانا َح َس َ
َن اْل َمس َ
ً
ُ
ْ
َ
ظهر ِلصفَا ثَُّم ِلالثَْني ع َشر .وبع َد ِ
ِِ
ِ
ِ
ذل َك َ
ظهَ َر َد ْف َعةً
اْل ُكتُ ِبَ ،وأََّنهُ ُدف َنَ ،وأََّنهُ قَ َام في اْلَي ْوِم الثَّالث َح َس َ
ْ َ َ ََ ْ
ب اْل ُكتُ ِبَ ،وأََّنهُ َ َ َ َ
ِ
وِ
ضهُ ْم قَ ْد َرقَ ُدوا» (1كونثوس )6 - 3 :15
اح َدةً ألَ ْكثََر ِم ْن َخ ْم ِس ِمَئ ِة أ ٍ
اآلنَ .ولك َّن َب ْع َ
َخ ،أَ ْكثَُرُه ْم َباق ِإلَى َ
َ
َّ
َح ٌد َيأْتِي ِإلَى ِ
يق واْل َح ُّ
اآلب ِإالَّ بِي» (يوحنا )6 :14
ق َواْل َحَياةُ .لَ ْي َس أ َ
¾ ¾هو الطريق الوحيد« .أََنا ُه َو الط ِر ُ َ

¾ ¾ليس من الكافي أن نعرف فقط هذه الحقائق الثالث...
 الحقيقة الرابعة  -ينبغي أن نقبل بشكل فردي يسوع المسيح كمخلص وكرب ،عندها نستطيع أن نعرف ونختبر
محبة اهلل وخطته لحياتنا.

صيروا أَوالَ َد ِ
ِ
َِّ
اس ِم ِه» (يوحنا
اهلل ،أ ِ
«وأ َّ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
ين قَبِلُوهُ فَأ ْ
ط ًانا أ ْ
ط ُ
َي اْل ُم ْؤ ِمُن َ
َما ُك ُّل الذ َ
ون بِ ْ
َن َي ُ ْ
¾ ¾ينبغي أن نقبل المسيحَ .
)12 :1
ذل َك لَيس ِم ْن ُكم .هو ع ِطَّيةُ ِ
¾ ¾نحن نقبل المسيح باإليمان« .ألََّن ُكم بِ ِّ ِ َّ
ان ،و ِ
ص َ ِ ِ
اهلل9.لَ ْي َس ِم ْن
ْ َُ َ
َْ
الن ْع َمة ُم َخل ُ
ْ
ون ،باإل َ
يم ِ َ
ِ
َح ٌد( ».أفسس  .)9 - 8 :2فعندما نقبل المسيح ،نحن نستقبل والدة جديدة .وتصبح الحياة
أْ
َع َمال َك ْيالَ َي ْفتَخ َر أ َ
بعدها مغامرة ،حيث نتوقف عن العيش ألنفسنا ،ونعيش من أجل المسيح .ولن نستطيع التوقف عن التحدث

بصالح اهلل لنا .إن مشاركة الحقائق الروحية األربعة هي أحد األشياء التي تثبت ذلك».

ق أَقُو ُل لَ َكِ :إن َكان أَح ٌد الَ يولَ ُد ِمن اْلم ِ
ق اْل َح َّ
¾ ¾عندما نقبل المسيح سنختبر الوالدة الجديدة« .اْل َح َّ
اء َو ُّ
الرو ِح الَ
ُ
ْ َ َ
َ َ
ي ْق ِدر أَن ي ْد ُخ َل ملَ ُكوت ِ
اهلل( ».يوحنا )8 - 1 :3
َ َ
َ ُ ْ َ
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ِ
ف َعلَى اْلَب ِ
اب ،أ َْد ُخ ُل ِإلَ ْي ِه
«هن َذا َو ِاق ٌ
¾ ¾نحن نقبل المسيح بدعوة شخصيةَ .
ص ْوتِي َوفَتَ َح اْلَب َ
اب َوأَ ْق َرعُِ .إ ْن َسم َع أ َ
َح ٌد َ
َوأَتَ َع َّشى َم َعهُ َو ُه َو َم ِعي» (رؤيا )20 :3

 هذه كانت نظرة عامة على محتويات كتيب الحقائق الروحية األربعة .وسوف تشرح الدروس التالية من هذه الوحدة هذه
الحقائق بتفاصيل أكثر وستعطي معلومات عن كيفية استخدام هذه األداة بفاعلية.

أسئلة للمناقشة

 شارك مع المجموعة عن الخبرات السابقة عندما حاولت أن تشارك رسالة اإلنجيل مع آخرين .ماذا شعرت؟ ماذا
تعلمت من تلك الخبرة؟ ماذا الذي سوف تفعله مختلفًا إذا استطعت أن تعيد هذه الخبرة؟

 لماذا يكون من الضروري أال ننسى معلومات هامة عندما نشارك رسالة اإلنجيل؟ كيف يساعدك التخطيط لتفادي هذا؟
 ما هي فوائد استخدام الحقائق الروحية األربعة؟ هل ترى بها أي قصور؟
 ما هي الطرق المتنوعة التي تستطيع من خاللها الدخول إلى األشخاص قبل مشاركة الحقائق الروحية األربعة؟
 ما هي بعض األسئلة التي يمكن أن تواجهها أثناء مشاركتك لهذه الحقائق؟ كيف يمكنك التعامل معها بفاعلية؟

صالة

ِ
فرصا
أنه الوقت بالصالة .أشكر اهلل ألنه أعطى طرقًا لمعرفته إو�دراك أن لديه خطة لحياتنا .أطلب من اهلل لكي يوفر ً
للمتشاركين أن يشاركوا رسالة اإلنجيل مع هؤالء المحيطين بهمِ .
صل من أجل روح حكمة وشجاعة .أطلب أن يتمجد اهلل
في مجهودات المشاركين لكي يخدمونه.

صفحة 5

مقدمة في الحقائق الروحية األربعة

		.comالتلمذةالمغيرةwww.altalmazaalmoghayera.com& www.

